
 

 
Ehdotus 4.2.2018 

Pernun Erauspojat ry:n hirvenmetsästyssäännöt 
  
 

1. YLEISET PERIAATTEET 
 
Metsästyksen aloittamisesta ilmoitetaan erikseen hirvenmetsästykseen 
ilmoittautuneille. Pääsääntöisesti metsästys aloitetaan heti, kun se on voimassa 
olevien määräysten mukaisesti mahdollista tai viimeistään ensimmäisenä 
mahdollisena lauantaina. 
 
Ensimmäisen jahtipäivän aamuna pidetään hirviryhmän kokous, jossa sovitaan 
metsästykseen ja lihanjakoon liittyvistä sekä muista käytännön asioista. 
Kokouksesta laaditaan pöytäkirja.  
 
Hirvijahdin osallistumismaksut kerätään aloituspäivän aamuna.  
 
Mikäli joku hirvenmetsästykseen ilmoittautunut ei voi osallistua jahtiin 
ensimmäisenä aamuna, hänen tulee ilmoittaa tästä etukäteen jahtipäällikölle. 
 
Metsästystä suoritetaan ajometsästyksenä, kyttäysjahtina sekä pysäyttävää 
koiraa käyttäen.  
 
Ajometsästyksessä toimii jahtipäällikkö tai erikseen sovittaessa varapäällikkö 
metsästyksenjohtajana. Kaikki koiranohjaajat pyritään nimeämään 
varapäälliköiksi. Koirajahdit toimivat pääsääntöisesti omina tapahtuminaan ja 
niiden aikana kukin koiranohjaajavarapäällikkö toimii oman jahtitapahtumansa 
metsästyksenjohtajana. Poikkeustilanteissa, esimerkiksi haavakkojahdissa tai 
mikäli käytetään painostavaa koiraa passiketjumetsästyksessä, toimii 
jahtipäällikkö metsästyksenjohtajana tai siitä sovitaan erikseen. 
 
Koirametsästystä varten nimetään yhdyshenkilö, joka sopii eri koiraryhmille 
metsästysalueet kullekin päivälle. 
 
Ensimmäisen jahtipäivän alussa metsästyksen johtaja tarkastaa jokaiselta 
jahtiin osallistuvalta, että  
 



 jokainen metsästykseen osallistuva, mukaan lukien mahdolliset tuuraajat, 
on saanut nämä metsästysohjeet ja lukenut ja ymmärtänyt ne ja kuittaa 
tämän nimikirjoituksellaan 

 ampujilla on mukana voimassa olevat metsästyskortti ja todistus 
hirvenammuntakokeen suorittamisesta 

 ampujilla ja lisäksi kaikilla jahtiin tavalla tai toisella osallistuvilla on 
metsästyksen aikana oranssi tai oranssinpunainen päähine tai päähineen 
suojus sekä ylävartalon peittävä vaate, jossa huomiovärin osuus on 
vähintään 2/3.  

 
Myöhemmin jahtikauden aikana jokainen jäsen tietää edellä mainitut asiat 
velvollisuudekseen ja on myös vastuussa niistä.  
 
Jokainen metsästäjä vastaa itse, että hänellä on mukanaan myös aseen 
hallussapitolupa ja että ase ja patruunat ovat laillisia ja moitteettomassa 
kunnossa ja että ase on kohdistettu käytössä oleville hirvipatruunoille. 

 
Ennen kutakin metsästystä metsästyksen johtaja selostaa kunkin tapahtuman 
aikatauluineen ja ohjeineen.  
 
Metsästyksen johtaja selvittää:  

 montako ja minkälaisia hirviä lupa oikeuttaa kaatamaan  
 minkälaisia hirviä (esim. suurisarviset urokset ja tuottoisimmat naaraat) ei 

kaadeta  
 montako ja minkälaisia hirviä kulloinkin alkavassa ajossa/tapahtumassa 

on tarkoitus kaataa  
 jokaisen ajon maastollisesti aikatauluineen 
 käytössämme olevan luvallisen metsästysalueen ja tarvittaessa kunkin 

ajometsästyksen läheisyydessä olevat kielletyt alueet 
 minkälaisia merkkejä ajon aikana tarvittaessa käytetään  
 muut ohjeet ja varmistuu, että jokainen jahtiin osallistuja on ne käsittänyt 

oikein  
 
Myöhästyneenä saapuva jäsen on velvollinen ilmoittautumaan metsästyksen 
johtajalle.  
 
Kesken jahtia saa poistua vain metsästyksen johtajan luvalla.  
 
Metsästyksen johtaja tai hänen apulaisensa osoittaa jokaiselle ampujalle 
passipaikan, sallitut ampumasuunnat sekä antaa mahdolliset erikoisohjeet.  
 
Jahti päätetään varmistumalla, että ketään ei ole jäänyt metsään.  
 
 

2. AMPUJIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET  
 

 muista, että metsästyksen johtaja on vastuussa monista 
edesottamuksistasi  

 tarkista, että luvat, patruunat ja asusteet ovat kunnossa  
 passiin meno ja siellä oleminen tulee tapahtua mahdollisimman 

äänettömästi ja hajuttomasti  



 selvitä heti itsellesi ja paina mieleesi ja tarvittaessa merkkaa passia 
ympäröivä maasto, sallitut ja kielletyt ampumasuunnat sekä 
naapuripassien sijainnit  

 aseesi saa olla ladattuna ainoastaan passipaikalla eli lataa ase vasta 
passipaikalla tai alkaessasi nousta haukulle ja poista patruunat kaadolla 
ja passista poistuessasi (myös makasiinista ja lippaasta) 

 avaa varmistin vasta juuri ennen ampumatilannetta ja muista varmistaa 
aseesi uudelleen, jos tilanne menee ohi 

 arvioi valmiiksi etäisyyksiä sallittuihin ampumasuuntiin. Sopivana 
ampumaetäisyytenä pidettäköön 50-70 m, pisimpänä korkeintaan 100 m. 
Muista, että etäisyyden kasvaessa virhe kertautuu.  

 kuuntele ja katsele, niin hirvikin tekee  
 tarkastele hirveä (hirviä) rauhallisesti ja kiihkottomasti  
 ammu hirveä vain, kun turvallisuuusseikat ovat kunnossa, ampuma-ala 

on esteetön, etäisyys, ampumakulma sekä eläimen liike kunnolliselle 
laukaukselle edulliset ja kyseessä on sellainen hirvi, jonka ampumisen 
kaatolupa sallii ja mistä on sovittu 

 huomioi erityisesti ajomiesten sijainti, seuraa ajon etenemistä ajoäänten 
perusteella ja ajon tultua lähelle, voit ampua ainoastaan passiketjun läpi 
menneitä hirviä! Ajomiesten tehtävä ja velvollisuus on tiedostaa 
passiketjun sijainti ja tullessaan ketjun lähelle esim 300 m päähän, 
tulee ajomiesten entisestään lisätä huutoa, kalistelua tai 
torvensoittoa, jotta passiketju voi luotettavasti päätellä ajomiesten 
sijainnin 

 kiinnitä huomiota osumapaikkaan ja hirven käyttäytymiseen laukauksen 
jälkeen, jotta myöhemmin, jos kaikki ei mennytkään hyvin, voidaan tehdä 
päätelmiä mahdollisesta osumasta  

 muista, etta ensimmäinen laukaus on ratkaiseva laukaus  
 jos ampumasi hirvi ei heti kaadu ja harkitset aiheelliseksi ampua toisen 

osuman, muista naapuripassin sijainti ja kielletyt ampumasuunnat  
 kun olet ampunut, tarkkaile koko ajan ampumaasi hirveä. Latausliikettä 

suorittaessasi älä katso aseeseesi, ettet missään tapauksessa erehtyisi 
ampumaan toista hirveä  

 varaudu kaatuneen hirven äkilliseen ylösnousuun ja sen pakenemisen 
estämiseen  

 jokaista ammuttua laukausta on pidettävä kaatolaukauksena (osumana) 
siihen saakka, kunnes asia on selvitetty  

 jos hirvi kaatuu näköetäisyydelle, ilmoita siitä naapuripasseissa olijoille, 
mene hirven luo, ammu tappolaukaus mahdollinen koiran sijainti 
huomioon ottaen ja pistä hirvi. Pistämisen jälkeen ilmoita kaadosta 
metsästyksen johtajalle.  

 haavoittunutta hirveä et saa lähteä yksin seuraamaan, vaan 
metsästyksen johtaja määrää menettelytavan  

 älä sotke jälkiä  
 pysy ehdottomasti paikallasi, kunnes annetaan lupa poistua passista. 

Vastaa ja toista sovitut merkit aikailematta.  
 alkoholin käyttö hirvijahdissa tai edellisenä iltana siten, että sen vaikutus 

on havaittavissa jahtipäivänä, on ehdottomasti kiellettyä ja osoittaa 
rikollista piittaamattomuutta koko seurueen ja ympäristön turvallisuudesta 
sekä kyseisen henkilön sopeutumattomuuden seuruemetsästykseen. 
Tämän ehdottoman määräyksen rikkominen aiheuttaa välittömän 
poistamisen metsästyksestä ja muita seurueen sopimia rangaistuksia. 

 hirviä metsästettäessä ei saa ampua muuta riistaa  



 muista, että seuruemetsästyksessä sinulla ei ole oikeutta ampua 
naapuripassimiehen reviirillä olevaa tai sinne menevaa hirveä  

 kyttäysjahdissa noudatetaan näitä ampujia koskevia määräyksiä 
soveltaen. 

 
 
Erityisohjeita koirametsästäjille (pysäyttävällä koiralla metsästys) 
 

 koirametsästäjät soveltavat ja noudattavat edellä kuvattuja ampujia 
koskevia määräyksiä 

 koirametsästykseen osallistuvien pitää perehtyä ja tiedostaa luvallinen 
metsästysalue 

 koirajahdissa (-ryhmässä) ovat mukana yleensä vain koiranohjaaja ja 1-2 
”reppu/automiestä”, jotka avustavat koiranohjaajaa 

 mikäli samanaikaisesti on metsästämässä useita koiraryhmiä, 
koiramiesten yhdyshenkilö sopii kullekin koiraryhmälle oman 
metsästysalueen 

 koiranohjaaja ja reppumies pitävät keskinäistä yhteyttä puhelimen ja/tai 
luotettavien GPS-laitteiden avulla  

 kun koira on löytänyt hirven ja on saanut sen pysähtymään, haukulle saa 
nousta vain yksi metsästäjä (koiranohjaaja) ja hän pyrkii ampumaan 
hirven turvallisesti 

 mikäli haukku siirtyy huomattavan etäälle koiranohjaajasta, voivat ohjaaja 
ja reppumies vaihtaa tehtäviä, mutta tämä voi tapahtua vain, kun kyseiset 
henkilöt sopivat asiasta keskenään henkilökohtaisesti puhelimen avulla 

 passimiehet eivätkä toisten koiraryhmien metsästäjät saa missään 
tapauksessa nousta haukulle 

 
 
Hirven kaatajan määrittäminen  
 

 olemme mukana yhteisessä seuruemetsästyksessä, jossa kulloinenkin 
kaataja ja muut metsästäjät ovat yhdenvertaisia.  Muista laittaa oma ja 
seurueen kunnia oikeaan järjestykseen.  

 kaatajaksi katsotaan ampuja, jonka laukauksesta hirvi on kaatunut  
 jos laukauksen jälkeen hirvi pakenee, mutta myöhemmin se tavataan 

pakenemattomassa tilassa siten, että sen lopettamiseksi tarvitaan vain 
lopetuslaukaus, katsotaan ensimmäisen laukauksen ampujan olevan 
kaataja  

 jos hirvi osuman saatuaan pakenee vaivattoman näköisesti ja ilmeisesti 
pystyy jatkamaan kauas, mutta kaatuu toisen passimiehen laukauksesta 
ja selvittelyssä todetaan, ettei ensiksi ammuttu laukaus ollut kuolettava 
tai että kuolema olisi ilmeisesti tapahtunut vasta useiden tuntien kuluttua 
(esim. mahalaukaus) katsotaan jälkimmäisen ampujan olevan kaataja  

 useamman metsästäjän ammuttua samaa hirveä  
o katsotaan kaatajaksi se, joka on ensimmäisenä ampunut tappavan 

osuman  
o ellei pystytä päättämään kahdesta osumasta, kenen ampuma 

laukaus oli ensimmäinen tappava, ratkaistaan kaataja arvalla  
 tulkinnanvaraisissa ja kiistanalaisissa tapauksissa silloin, kun näitä 

ohjeita ei voida soveltaa, asian ratkaisee metsästyksen johtaja  
 



3. AJOMIEHIÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET  
 

 muista, että olet mukana metsästystapahtumassa, jota käydään lain ja 
asetuksen määräämin säännöksin  

 noudata tinkimättä metsästyksen johtajan ja ajoketjun johtajan antamia 
ohjeita  

 toista annetut merkit aikailematta, ajoketjun hajoaminen voi olla seuraus 
laiminlyönnistä  

 säilytä oikea suunta ja nopeus pitämällä yhteyttä vieruskavereihin.  
 tarkkaile maastossa kohtaamiasi hirviä ja hirvien jättämiä jälkiä, jotta 

pystyt selvittämään havaintosi oikein metsästyksen johtajalle  
 ajomiesten tehtävä ja velvollisuus on tiedostaa passiketjun sijainti 

ja tullessaan ketjun lähelle esim 300 m päähän, tulee ajomiesten 
entisestään lisätä huutoa, kalistelua tai torvensoittoa, jotta 
passiketju voi luotettavasti päätellä ajomiesten sijainnin 

 vältä turhaa meluamista ajon päätyttyä ja ajojen välillä  
 suorita ajo loppuun, jää paikallesi passiketjuun tai ennalta määrättyyn 

kohteeseen. Siirry kokoontumispaikalle ohjeiden mukaisesti.  
 

4. KURINPIDOLLISET ASIAT 
 
Metsästysseurueen jäsentä voidaan rangaista, jos hän  
 

 aiheuttaa ampuma-aseella vaaraa tai vahinkoa  
 rikkoo metsästyslakia, hyviä metsästystapoja tai jättää noudattamatta 

näitä ohjeita  
 metsästää ilman lupaa tai vastoin metsästyksen johtajan ohjeita  
 toimii yhdistyksen tai seurueen etujen vastaisesti  
 jättää suorittamatta päätetyt velvollisuudet  
 saapuu metsästysretkelle ilmeisesti juopuneena  
 poistuu aiheetta tai ilman lupaa passipaikalta  
 ampuu tarpeettoman laukauksen  
 ampuu tervettä hirveä takaa tai sellaisesta kulmasta, olosuhteissa tai 

vauhtiin, jossa kuolettavan laukauksen ampuminen on 
epätodennäköistä  

 poikkeaa hirveä ampuessaan annetuista ohjeista lajiin, sukupuoleen, 
ikään tai määrään nähden  

 ajomiehenä toimii leväperäisesti aiheuttaen vaaratilanteen syntymisen  
 käyttää metsästyksen aikana väkijuomia tai muita päihteitä  
 käyttäytyy sopimattomasti metsästyksen yhteydessä muita henkilöita 

kohtaan  
 
 
Mahdollisia rangaistusseuraamuksia ovat 
  

 varoitus  
 määräaikainen toiminta jahdissa aseettomana  
 rnetsästyspäivien pisteen (pisteiden) menettäminen  
 erottaminen seurueesta määräajaksi tai kokonaan  

 
 


